PM – Åldersgruppernas Verksamhetsberättelse
Inledning
Här följer redovisningen för team-05 (U14).
Innehåll
1. Spelartruppen (Antal vid säsongsstart, slutat, börjat, antal vid
säsongsslut)
Antal spelare vid säsongsstart 18/19: 30 st
Spelare som slutat innan säsongsstart 18/19: 0 st
Spelare som börjat innan säsongsstart 18/19: 8 st
Antal spelare vid säsongsslut 18/19: 29 st
2. Tränargruppen o Verksamheten o Redovisning av lagkassan
Huvudtränare Team-05: Magnus Björk
Tränare B-alla: Anton Segerqvist
Assisterande tränare Team-05:
Mikael Funkqvist, Niclas Mannebratt, Steven Spieczny
Materialförvaltare: Niklas Gråberg
Lagledare: Tore Jensén

Team-05 började säsongen med 8 nya spelare (1 målvakt , 7 utespelare).
Detta gjorde att vi tangerade gränsen för hur många man praktiskt kan vara
i en åldersgrupp i föreningen. Detta beroende på att merparten av
träningarna utförs i B-alla format, dvs som samträning med alla spelare i
team-06. Det har dock gått bra under säsongen även om vi stundtals har
varit många spelare under våra träningspass. Stor fokus från 05/06
tränarna har därför varit att ha en hög aktivitetsgrad hos våra spelare under
träning. En annan viktig sak har varit att få alla nya spelare att känna sig
välkomna i gruppen, både socialt och hockeymässigt. Team-building med
B-alla och ett träningsläger med team-05 tidigt under säsongen syftade till
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att få ihop B-alla och team-05 som lag. Storleken på team-05 gruppen har
även gjort att vi försökt hitta fler och lämpliga cuper att spela under
säsongen. Ett annat skäl till behovet av fler cuper och träningsmatcher var
att B1:2 serien bara innehöll 15 omgångar. För att spelarna ska få mycket
speltid under en cup försöker vi hålla oss till 15 utespelare och 2 målvakter
normalt. Det har varit mycket inbjudningar att hålla reda på – vi tackar
gudarna som givit oss vårt välanvända Excelark...
Sportsligt har team-05 gjort bra ifrån sig under säsongen.
- 1:a i Sörhaga/Alingsås cup
- 12:e plats av 48 lag i GIC trots att båda finallagen kom från
samma gruppspel som vi.
- 1:a och 2:a i Hammarö cup (8 lag) där vi ställde upp med två lag.
- 10:a av 48 lag i Uplandia Trophy
- Obesegrade vann B-finalen i Nordic Youth Trophy med 42 lag.
- Plats 3/11 i B1:1 (seriespel)
- Plats 4/6 i B1:2 (seriespel)
Saldo vid säsongsstart: 5000kr
inkomster (försäljning av sockar): 27000 kr
utgifter: (Hyra samlingslokal, ishyra, träningsmatcher, FYS lokal, FYS
tränare, subventionering cuper) 32000 kr
saldo vid säsongsslut: 0 kr (team 05 upphör och våra spelare går in i U16)
3. En statistikdel med följande uppgifter: Genomförd verksamhet
- Antal isträningar: 116 st
- Antal fysträningar (inkl innebandy & Yoga): 69 st
- Antal matcher: 20 (B1:1) + 15 (B1:2) + 5 (träningsmatcher) = 40 st
- Antal cuper: 8 st (I snitt har varje spelare blivit inbjuden till 5,7st cuper)
- Antal träningsläger: 1 st (Lysekil vid säsongsuppstarten fredag till söndag)
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Cirka 10 st spelare från team 05 har dessutom spelat matcher och/eller
tränat mer eller mindre regelbundet med U16 under säsongen, detta
redovisas inte här. Dessutom har cirka 10 st spelare spelat någon enstaka
match i B2.
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